
 

 

 

Vooraankondiging 

Op reis naar Cyprus van 21 mei – 3 juni 2012 

Organisatie en begeleiding: Stella Lubsen-Admiraal, archeologe. 

Muziek en sacrale dansen: Gertrude Arents, danspedagoge.  

Praktische reisleiding: Ioanna Georghiou (Stella’s NL sprekende pleegdochter op Cyprus). 

 



Het voorlopige* programma: 

*Het definitieve programma van deze bijzondere reis is nog niet 

helemaal volledig. Sommige praktische puntjes worden nog op de i 

gezet door een reisbureau. De richtprijs zal met het definitieve 

programma in de volgende Nieuwsbrief worden vermeld. Het streven 

is gericht  om die prijs zoveel mogelijk hetzelfde te houden als die van 

de succesvolle Kreta-reis van afgelopen april (ca. €1.550,-). Een 

aantal deelnemers aan die Kreta-reis hebben zich al opgegeven voor 

de Cyprus-reis (maximum aantal deelnemers 20). Deze 

vooraankondiging is vooral bedoeld om de data vast te kunnen leggen.  

Maar men kan zich al inschrijven bij Stellalubsen@compuserve.com  

 

 

21 mei: Met Cyprus Airways van Amsterdam naar Larnaca, vertrek om 14u, aankomst 19u. Transfer 

naar het Four Lanterns Hotel op de palmenboulevard van Larnaca aan zee. Diner & overnachting. 

 

22 mei: Ontvangst bij de Pierides Foundation met rondleiding door de collectie. Bezoek aan het 

indrukwekkende heiligdom van Aphrodite-Astarte van Kition en de vondsten daarvan in het 

Archeologisch Museum van Larnaca. Picknick in de binnenhof met voordracht over de rol van de 

Godin op Cyprus. Daarna zee en strand. Diner & overnachting in het Four Lanterns Hotel. 

 

23 mei: Rondleiding door het Archeologisch Museum van Nicosia. Lezing over de Cypriote Goddess 

door Jacqueline Karageorghis. Koffie in de museumtuin en rondrit door de (verdeelde) stad. Daarna 

wandelen op de Acropolis van Idalion met de tempel van Aphrodite (beelden nu in Berlijn), ook wel 

belichaamd door de Heptastolos (“zij met de zeven gewaden”). Lezing en sacrale dans met Gertrude 

en picknick. Na de wandeling terug naar Larnaca voor zee en strand. Diner & overnachting in het Four 

Lanterns hotel. 

 

24 mei: Bezoek aan de Byzantijnse kerk van de door Engelen Gebouwde Moeder Gods-kerk in Kiti 

met mozaïeken uit de 6
de

 eeuw. Via de mooie landweg door Kalo Chorio naar Nicosia. Onderweg 

drinken we koffie bij Ioanna’s tante in de hof van haar traditionele Cypriotische boerenhuis. Daarna 

naar het Byzantijns Museum en de Aghios Ioannis kerk. Dan naar Politiko-Tamassos met o.a. resten 

van een Aphrodite-tempel en koningsgraven. Sacrale dansen met Gertrude, picknick en gelegenheid 

om te wandelen. Nadat we het bloemrijke vrouwenklooster van Aghios Heraklidios bezocht hebben 

terug naar Larnaca; zee en strand. Diner & overnachting in het Four Lanterns Hotel. 

 

25 mei: Via Dherinia passeren we de Green Line naar het sinds 1974 (!) door de Turken bezette 

noorden. Bezoek aan de uitgebreide opgravingen van Salamis aan zee. Picknick op het strand en 

gelegenheid om te zwemmen. Daarna naar Enkomi en de archeologische collectie van het klooster 

van de apostel Barnabas. Op de terugweg zonsondergang bij de tempel van Aphrodite bij Kaap 

Greco. Diner & overnachting in het Four Lanterns hotel. 

Aphrodite van Cyprus 



26 mei: Bezoek aan Tenta waar men de oudste menselijke voorstelling van Cyprus 

aantrof uit ca. 7500 v. Chr. en de latere neolithische nederzetting van Khirokitia. Door 

de bosrijke heuvels naar het kerkje van de Panaghia in Vavatsinia en lunch bij Maria. 

Op de terugweg bezoek aan een van de laatste pottebaksters in Kornos. Diner & 

overnachting in Larnaca (?) 

 

 

27 mei: We verlaten Larnaca en gaan 

westwaarts (badpak aan of in de tas). Bezoek 

aan de exotische tempel van Aphrodite in 

Amathus en het Archeologisch Museum van 

Limassol. Dan naar Kourion met picknick in het 

antieke, aan Apollo gewijde, theater. Zwemmen 

bij Petra tou Romiou, de mythische plek waar 

Aphrodite uit het schuim van de zee werd 

geboren. Diner & overnachting in Pissouri of in 

traditioneel Cypriotisch huis in Anoyira? 

 

28 mei: Bezoek aan Aphrodite’s meest fameuze en 

grootste heiligdom van de Middellandse Zee in 

Palaepaphos (Kouklia) met het aan haar opvolgster Maria, 

de Panaghia, gewijde kerkje.  Koffie in het dorpscafé. Met 

de plaatselijke bewaker van oudheden door het dal van de 

Diarizosrivier, vol met sinds het 4
de

 millennium aan de 

Godin gewijde plaatsen, naar het eenzaam gelegen 

Kidasi. Wandeling op de heuvel hoog boven het dal met 

een begraafplaats uit de Midden Bronstijd waar ik ooit 

tientallen grote rituele plankfiguren aantrof. Sacrale dans 

en picknick. Diner & overnachting in Pissouri of in 

Anoyira? 

 

29 mei: Via Hieroskypos, ooit de Heilige Tuinen van Aphrodite, naar Paphos. Bezoek aan het 

Archeologisch Museum en een weinig bekend voormalig ondergronds heiligdom van de Godin met 

een geneeskrachtige bron. Hier tonen vrouwen nog steeds hun respect aan de Godin door spontaan 

repen stof van hun rok te scheuren en die aan haar Heilige Boom te hangen. Rondrit door de stad met 

bezoek aan de wereldberoemde Romeinse mozaïeken. Lunch aan de haven. Via bananenplantages 

bij de opgravingen van Kissonerga (waar o.a. het model van een geboorteheiligdom uit 3500 v. Chr. 

werd gevonden) naar ons hotel aan zee. 

 

30 mei: Naar het Akamas-schiereiland met het legendarisch 

Bad van Aphrodite. Grote wandeling naar de Fontana Amorosa 

langs de zee met met veel wilde bloemen. Zwemmen en 

picknick. Via Polis tis Chrysochou, het antieke Marion, terug 

naar ons hotel. 

 
Menselijke voorstelling in Tenta 

Petra tou Romiou 

 In de Aphrodite tempel in Kouklia 

Akamas schiereiland 



31 mei: Vandaag ontspannend dagje met boottocht vanuit Latchi, waar we later ook lunchen in een 

vistaverna. Verder vrij om te zwemmen en/of naar het strand te gaan. Later in de middag rijden we 

naar het mooie Chryssoriatissa-klooster. Diner & overnachting in een hotel in het Troodos gebergte 

(“waar de zwaluwen niet ophouden te zingen”). 

 

1 juni: Naar het dorpje Foini met traditioneel 

museumpje en koffie in de dorpstaverna. 

Daarna naar het Trooditissa-klooster met de 

wonderdoende Panaghia-ikoon (m.n.v. 

vrouwen die zwanger willen worden). 

Wandeling naar de Calydonische waterval en 

forellenlunch. Bezoek aan enkele bijzondere 

Byzantijnse kerkjes uit met 12-13
de

 eeuwse 

fresco’s en ikonen. Diner & overnachting in 

het Troodosgebergte. 

 

2 juni: Langs het mooie dorp Vavla en het vrouwenklooster van Aghios Minas (met de ikoon van 

Christus als Sophia-Maria’s  Bruidegom) gaan we via Skarinou terug naar Larnaca. Daar beginnen 

intussen al de traditionele Kataklysmos-feesten. Vroeger waren die gewijd aan de Aphrodite, nu aan 

de Heilige Geest (Sophia), want overmorgen is het Griekse Pinksteren. Diner & laatste overnachting in 

Skarinou of Aghios Theodoros, of in Larnaca. In Larnaca zouden we nog naar de vesper, de esperino, 

in de mooie Aghios Lazarus-kerk kunnen. 

 

3 juni: Transfer naar het vliegveld. Vertrek om 9.25 uur met Cyprus Airways naar Amsterdam; 

aankomst om 13 uur. 

 

Mozaïek boven de ingang van het Trooditissa klooster 

Sacraal landschap 


